
Жирэмсэн үеийн хэт авиан шинжилгээ 
 

Жирэмсэн болон эмэгтэйчүүдийн хэт шинжилгээг төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн ЭЗӨК 
№116 гэсэн өрөөнд хийдэг. Хэт авиан шинжилгээнд хамрагдахын тулд цаг товлох 
үйлчилгээнээс дугаар авч цагтаа ирж үзүүлээрэй. Учир нь ургийн толгойн хөндлөн 
хэмжээс, толгойн тойрог, хэвлийн эргэн тойрон, дунд чөмөгний урт гээд маш олон 
үзүүлэлтүүдийг хэмжин, жирэмсний хугацаа, ургийн жин, эмгэг байдлыг илрүүлдэг тул 
нэг хүнд хамгийн багадаа л 20 минут зарцуулагдана. Хүүхэд байнга хөдөлгөөнтэй 
байдаг учраас эмчээс ихээхэн анхаарал, чадвар шаардагддаг. Өөрөөр хэлбэл хүн 
доторх хүнийг шинжилнэ гэсэн үг. Иймд та нь яаралтай л биш бол цаг авч, цагтаа ирж 
үйлчлүүлээрэй. Хэт авиан шинжилгээ хэзээ, хэдэн удаа, ямар зорилгоор хийх,  ач 
холбогдлын талаар танд болон танай гэр бүлд анхан шатны ойлголт өгөөхөөр дараах  
мэдээллийг бэлдлээ. 
Хэт авиан шинжилгээнд хамрагдахын тулд ямар бэлтгэл хангах вэ? 
Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд төдийлөн бэлтгэл шаардлагагүй. Гэдсээ арчих сальфетка, 
алчуур авчраарай. Харин эмч умайн сорви харах, ихэс түрүүлэлт байгаа эсэхийг 
магадлах гэж байгаа бол давсагт шээстэй байх хэрэгтэй. Энэ нь өлөн үеийн шээсийг 
хуримтлуулах гэсэн үг биш, шингэн сайн ууж шээс хуримтлуулсан байвал зохино. 
Харин жирэмсэн биш эмэгтэйчүүд шээстэй байх нь зөв. Эмч үтрээгээр шинжлэх гэж 
байгаа бол давсаг хоосон шээсгүй байх шаардлагатай. 
Хэт авиан шинжилгээ гэж юу вэ? 
Хэт авиан шинжилгээ гэдэг нь дууны долгионыг (хэлбэлзлийг) ашиглаж таны ураг, ихэс, 
умай болон бусад дотор эрхтэнүүдийн бүтцийн байдалд үнэлэлт өгдөг, арьс болон 
салст бүрхүүлийг гэмтээдэггүй, шинжилгээний арга юм. Эмч энэхүү шинжилгээний 
тусламжтай таны жирэмсний байдал болон ургийн талаар олон чухал мэдээлэл авах 
боломжтой.  
Хэт авиан шинжилгээний явцад өндөр давтамжтай дууны долгионыг таны умай болон 
ураг руу дамжуулдаг. Харин компьютерийн тусламжтайгаар буцаж ойн ирж байгаа 
дууны долгионыг дүрст хэлбэрт шилжүүлж таны хүүхдийн байрлал хөдөлгөөн хэлбэр 
зэргийг тодорхойлдог. 
 
Эхний 3 сард хийх чанд авиан шинжилгээний зорилго   
 

Та жирэмсний эхний 3 сард жирэмсний хяналтанд орж, 
хэт авиан шинжилгээнд эрт хамрагдсанаар дараах  
зүйлүүдийг тодорхойлуулах боломжтой болох бөгөөд 
энэ нь жирэмсний тээлтийн явц, умай дайваруудын 
үүсгэвэр, эмгэг байдлыг оношлох боломжтой юм.  
 
 
 
 

1. Таны жирэмсэн эсэхийг тодорхойлно.  
2. Жирэмсний байрлал (жирэмслэлт умайд уу, эсвэл умайн гадна тогтсон уу 

гэдгийг тодорхойлно) 
3. Жирэмсний хугацаа тодорхойлох. Жирэмсний эхний 3 сартайд хэт авиан 

шинжилгээгээр жирэмсний хугацааг тодорхойлох хамгийн бодит мэдээллийг 
өгнө. Харин жирэмсний гурав дахь 3 сард зарим тохиолдолд зөрүүтэй 
тодорхойлогдог. Энэ нь хүүхдийн өсөлт, удам зүйтэй холбоотой.    



4. Амьдын шинжийг тодорхойлох. Жирэмсний 6 долоо хоногтойгоос ургийн зүрхний 
цохилт тодорхойлогддог.  

5. Ургийн бус үүсгэвэр тодорхойлох, Зулбалт өндгөн эсийн гэмтэл, өсөлтгүй 
жирэмсэн, цулцан хураа зэргийг ялган оношилно. 

6. Умайн хүзүүний  дотно амсарт үнэлгээ өгөх. Умайн хүзүүний дутмагшилтай бол 
зулбах хандлагатай байдаг. 

7. Анатомийн бүтцэнд үнэлгээ өгөх. Умай, дайварын үүсгэвэрүүд, салаа умай, 
эмээл хэлбэрийн умай зэргийг тодорхойлно. 
 

Хоёр дахь 3 сард хийх чанд авиан шинжилгээ  
 

Хоёр дахь 3 сард хэт авиан шинжилгээгээр жирэмсний 
хугацаа, ургийн өсөлтийн саатал, ургийн жин жирэмсний 
хугацаанд байх ёстой жиндээ байгаа эсэх, Доплер хийх 
шаардлагатай эсэхийг шийдэх зорилгоор хийнэ. Дараах 
зүйлүүдийг тодорхойлно. 
 
 
 
 

1. Анатомийн онцлогийг багцлан үнэлэх. Үүнд: 

• Урагт эд эрхтэний хөгжлийн гажиг байгаа эсэхийг тодорхойлно. Гэхдээ 
ургийг 100% үнэлэхгүй. Хромосомын гажиг, хэт авиан шинжилгээгээр 
оношлогдохгүй бусад олон төрлийн хөгжлийн гажгууд байдаг. Нийт хөгжлийн 
гажгийн 60% нь хэт авиан шинжилгээгээр оношлох боломжтой.  

• Ихэсийн жин, байрлал, зузаан, хүйн урт, хүйн судасны багц, хүй бэхлэгдсэн 
талбай зэрэг жирэмслэлт, төрөлтийг шийдэх маш чухал, олон 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. Тухайлбал ихэс түрүүлэлт байх юм бол 
мэргэжлийн эмчийн онцгой хяналтанд байж төрөлтийг шиидэх болдог. Учир  
нь жирэмсний аль хугацаанд ихэс ховхорч цус алдах, амь насанд аюултай 
хүндрэл тохиолддог.  

• Ураг орчмын шингэний хэмжээг тодорхойлох. Хэвийн үзүүлэлтүүд нь 9-24 
см. Тухайлбал ураг орчмын шингэн их байх нь умай дотроо вирусын халдвар 
(TORCH) авах, ихэсийн судасны хоргүй хавдар, эх, ургийн цусны резус хүчин 
зүйл тохирохгүй байх, ургаас урагт цус юүлэгдэх хам шинжтэй ихэр 
жирэмсэн, ургийн хөгжлийн гажиг (ходоод гэдэсний, мэдрэлийн, бөөрний 
хөгжлийн гажиг, Даун, Эдвардын хам шинж) эхийн талаас чихрийн шижин 
өвчин нөлөөлнө. 

2. Ургийн биометр үзүүлэлтүүдийг хэмжих. Ургийн толгойн хөндлөн хэмжээс, 
толгойн тойрог, мөчдийн яснуудын урт, хэвлийн тойрог зэргийг хэмжсэнээр 
жирэмсний хугацаа болон ургийн жин нь тээлтийн насандаа тохирч байгаа 
эсэхийг тодруулна. Төрөх хугацааг урьдчилан тодорхойлно. 

3. Умай болон умайн хүзүүний эмгэгийг илрүүлнэ (умайн хүзүүний дутмагшил, 
богиносолт, нээлт, эмгэг, хавдар). 

Гурав дахь 3 сард хийх чанд авиан шинжилгээ 

Эмчийн заалтаар хийнэ. Ихэвчлэн ихэс ховхролт байгаа эсэх, ургийн өсөлт, илүү 
тээлт, жирэмсний үед хожуу илрэх гажгууд тухайлбал зүрх, тархины гажгийг 
оношилох зорилгоор хийнэ.  



Хэт авиан шинжилгээг хэрхэн хийдэг вэ? 
Хэт авиан шинжилгээг ихэвчлэн хэвлийн гадна талаас шинжилдэг. Гэвч зарим 
тохиолдолд үтрээгээр шинжлэх тохиолдол гарна. Хэвлийгээр харах үед таныг үзлэгийн 
орон дээр дээш нь харуулж хэвтүүлэн хэвлийд усанд уусдаг гель түрхэнэ. Энэ нь дууны 
долгионыг сайн дамжуулах зорилготой. Үүний дараагаар хэт авиаг ялгаруулж эргэн 
ойж байгаа долгионыг мэдэрч бүртгэдэг дамжуулагчийг (датчик) хэвлийн өмнөд хананд 
хүргэж шинжилгээг хийдэг. Шинжилгээний явцад таны хүүхдийн биеийн хэсгүүд болон 
хөдөлгөөнийг эмч танд харуулж тайлбарлаж өгөх болно.  
  
Ямар нэгэн эрсдэл болон дагалдах нөлөө байдаг уу? 
Сүүлийн 35 жилийн туршид хийсэн олон тооны судалгааны явцад хэт авиан шинжилгээ 
ургийн өсөлт хөгжилтөнд хор нөлөө үзүүлдэг гэдгийг тогтоож чадаагүй байна. Мөн олон 
удаа харуулсан үед сөрөг нөлөөний хуримтлал үүсдэггүй гэж үзжээ.  
 

Хэт авиан шинжилгээний зарим нэр томьёо. Хэт авиан шинжилгээгээр ургийн 
биеийн хэсгүүдэд хэмжилт хийж ургийн байдалд үнэлэлт өгөхийн зэрэгцээ жирэмсний 
хугацаа, ургийн тухайн үеийн жин болон төрөх хугацаа зэргийг тогтоож өгдөг. Гэвч хэт 
авиан шинжилгээ хийлгэсний дараагаар дүгнэлт хийсэн нэр томьёог нь сайн ойлгохгүй. 
Байж магадгүй учраас зонхилон хэрэглэгддэг нэр томьёоных нь нэрийг монгол хэлээр 
орууллаа. 

• OB  эх барих 

• LMP   сүүлийн биений юм 

• GA жирэмсний хугацаа 

• EDD төрөх урьдчилсан хугацаа 

• EFW ургийн урьдчилсан жин 

• AUA хэт авиан шинжилгээний дундаж нас 

• BPD ургийн толгойн диаметр 

• HC ургийн толгойн тойрог 

• AC хэвлийн тойрог 

• FL дунд чөмөгний урт 

• AFI ураг орчмын шингэний индекс 

• Umbilical A хүйн артер 

• RI  эсэргүүцлийн индекс 

• PI  цохилтын индекс 

• Gender хүйс 

• Female эм 

• Male эр 

• Fetal position  ургийн байрлал 

• Vertex  толгой түрүүлэлт 

• Breech өгзөг түрүүлэлт 

• Transverse хөндлөн 

• Fetal spine ургийн нуруу 

• Anterior  урд талдаа 

• Posterior  ар талдаа 

• Placental location ихсийн байрлал 

• Placental grade  ихсийн зэрэг 

• 3 V Cord  хүйн гурван судас 



• Amniotic fluid ураг орчмын шингэн 

• Facial profile  нүүрний төрх 

• Diaphragm өрц 

• Fetal abdomen ургийн хэвлий 

• Abdominal Wall хэвлийн хана 

• Spine  нуруу  

• Stomach ходоод 

• Bladder давсаг 

• Bowel  гэдэс 

• Lt.Kidney зүүн бөөр 

• Rt.Kidnei баруун бөөр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


